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APPENDIX 8 

AUTEURS 

Niels Bokhove (1946) studeerde van 1974 tot 1981 filosofie. 1981-1984 en 
1989 docent filosofie in het beroepsonderwijs. 1984-1988 promotieonderzoek 
aan de universiteit van Utrecht. In 1990 gepromoveerd tot doctor in de filosofie. 
1990-1995 stafmedewerker landelijk bureau Slachtofferhulp Nederland. 1992-
1996 Medeoprichter en voorzitter Nederlandse Franz KafkaKring. Sedert 1992 
hoofdredacteur van de Kafka-Katem. 1996-1998 wetenschappelijk uitgever. 
Sedert 1998 directeur van het Utrechtse debatcentrum "Tumult". 

Leopold R. G. Decloedt (1964) studeerde germanistiek en neerlandistiek te 
Gent. 1992 promotie tot dr. phil. Sedert 1992 lector Nederlands aan de 
universiteit van Wenen. Sedert 1994 verantwoordelijk voor de uitbouw van de 
afdeling Nederlands aan de Masaryk Universiteit te Bmo. Specialisaties: 
Oostenrijkse literatuur van het interbellum en de receptie van Duitstalige 
literatuur in Nederland en Vlaanderen. Meest recente publicatie: Helemaal goed 
komt het nooit: Bertol(d)t Brecht in Nederland en Vlaanderen. Een bescheiden 
aanzet tot een bibliografie voor de periode 1945-1996. (Amsterdam: Theater 
Instituut Nederland, 1998). 

Edna S. Deudney (1930) studeerde Afrikaans en Nederlands te Johannesburg. 
1980 gepromoveerd op "Betrokkenheid as 'n literêre perspektief'. In 1984 werd 
ze docente aan het Departement voor Afrikaans en Nederlands aan de 
Universiteit van Port-Elizabeth. Sinds 1996 docente Afrikaans aan de Palacky 
Universiteit te Olomouc. Publiceerde o.a. over Leopold, Claus, Kouwenaar en 
Breytenbach. 

Wilken W. K . H . Engelbrecht (1962) studeerde klassieke filologie te Utrecht 
en Amsterdam. Sedert 1991 lector Nederlands aan de Palacky Universiteit te 
Olomouc. Sedert 1995 hoofd van de afdeling neerlandistiek aldaar. Was ook 
betrokken bij de wederopbouw van de neerlandistiek te Bratislava en de 
wederopbouw van de sectie Latijn te Opava. Publicaties over neerlandistiek, 
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latinistiek en historische hulpwetenschappen in Nederland, Tsjechië en Zuid-
Afrika. 

Regine van Groningen (1966) werkte van 1992 tot 1995 als docente Engels aan 
de Rechtenfaculteit van de Masaryk Universiteit te Brno. Van 1995 tot 1997 
was ze aan de Faculteit der Letteren van dezelfde universiteit werkzaam als 
lectrice Nederlands. Momenteel is ze verbonden aan het Bureau Buitenland van 
de Rijksuniversiteit Groningen. 

Durk Gorter (1952) studeerde sociologie, met bijvakken algemene 
taalwetenschap, sociolinguïstiek en Fries te Groningen, Amsterdam en Santa 
Barbara-USA. Sedert 1979 onderzoeker aan de Fryske Akademy, onderzoek 
naar de taalverhoudingen in Friesland. In 1993 gepromoveerd tot dr. phil. Sedert 
1995 deeltijds hoogleraar Fries aan de Universiteit van Amsterdam. 

Kees Mercks (1944) verbleef van 1970 tot 1972 te Praag. Momenteel 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als docent Tsjechische literatuur 
en vergelijkende literatuurwetenschap. Redacteur van het Tijdschrift voor 
Slavische literatuur. Voor zijn vertaalwerk uit het Tsjechisch naar het 
Nederlands (o.a. Havel, Hrabal, etc.) kreeg hij in 1985 de Aleida Schot-Prijs en 
in 1987 de Martinus-Nijhoffprijs. Samen met Jana Beranova schreef hij het 
boekje Moderne Tsjechische literatuur (1984). 

Paal M. Pencker (1963) studeerde geschiedenis te Utrecht en Amsterdam. 
Promotie in 1991 met een proefschrift over de herrnhutters in IJsselstein 1736-
1770. 1993-1994 volgde hij de opleiding tot hoger archiefambtenaar aan de 
Rijksarchiefschool in Den Haag. Sedert 1996 verbonden aan het archief van de 
Evangelische Broederuniteit (Moravian Church) te Hermhut (Saksen). 

Hans Renner (1946) studeerde wijsbegeerte en geschiedenis aan de Kareis-
universiteit te Praag. Na de Sovjetinterventie in het jaar 1968 week hij uit naar 
Nederland, waar hij thans eigentijdse Midden- en Oost-Europese geschiedenis 
doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1988 gepromoveerd op 
Tsjechoslowakije na 1945, een studie die in 1989 in het Engels en in 1991 in het 
Slowaaks verscheen. Publiceerde een twaalftal boeken en verzorgt regelmatig 
lezingen in Nederland en in het buitenland. Meest recente boek (red., samen met 
Martin van den Heuvel en Hans van der Meulen): Nieuwe tijden. Oost- en 
Midden-Europese landen na de val van het communisme (Amsterdam: Jan Mets, 
1997). 

Herbert Van Uffelen (1953) studeerde Nederlands en theater- en film
wetenschappen te Keulen. Hij promoveerde in 1983 op het proefschrift Mensch 
und Schuld Das Schuldmotiv in vier niederlandischen Romanen der Neuzeit. 
Momenteel werkt hij als gastprofessor voor Nederlandse taal- en letterkunde aan 
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de Universiteit Wenen. In 1993 publiceerde hij Moderne niederlöndische 
Literator im deutschen Sprachraum 1830-1990, een studie over de receptie van 
de moderne Nederlandse literatuur in Duitse vertaling. 

Jos £ . Vercruysse (1931). Sinds 1949 jezuïet. Promoveerde tot dr. theol. aan de 
Gregoriaanse Universiteit te Rome met een proefschrift over de kerkleer van de 
jonge Luther, Fidelis Populus (Wiesbaden, 1968). Sedert 1979 gewoon 
hoogleraar kerkgeschiedenis (XVde en XVIde eeuw) en oecumenisme aan de 
Gregoriaanse Universiteit te Rome. 




